
Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. 

Rok Ii. Nr. 91 (243) 
  

Wilno, 

KRIEG 
Wyehodzi eodziennie próez dni poświątecznyeh. 

    
Czwartek, 23 ki 

  

      
ši 

  

Cena 15 groszy. 

IEZALEŻNY ORGAN 

DEMOKRATYCZNY. 

  

  
Qens prenumeraty: miesięcznie zł. 3. Zagranicą zł. 6. Prenumeratę 

przyjmują: Księgarnia W. Makowesklego, S-to Jańska 1, Skład pa- 
piera W. Borkowskiego, Mickiewicza 5. Prenumeratę i ogłoszenia 
przyjmują Biuro Reklamowa Stefana Grabowskiego, Mtekiewicza 4, 

róg Garbarskiej, tel. 82, Bura ogłoszeń 5. Jutana, Niemiecka 4, 
telef, 222, J. Karlina, Niemiecka 22, telef. 605 | wszystkie biura 

reklamowe w kraju i zagranicą. 
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ASUS S SAT T "DAWCE" USS TATENA TR ELT 

Sala Klubu Handlowo - Przemysłowego 
ul. Mickiewicza 33-a. 

W sobotę 25 i niedzielę 26 kwietnia r. b. 

DWA ODCZYTY 
słynnego pisarza rosyjskiego. Autora „To co najważniejsze i Innych utworów 

Redakcja I Administracja 
Czynna od g. 9 do 3 pp. Dział o 

go, Mickiewicza róg Garbarskiej 1. 

Rękopisów nadsyłanych red: 

Mikołaja JEWREINOWA na tematy: 

„Teatralizacja žycia“ — 
Początek o godz. 845 wiecz. 

Bilety zawczasu do nabycia w Księgarni „Lektor”, ul. Miektewicza 4, 
w dzień odczyłu przy wejściu. 

    

  

Pp. Mecenasom, inżynierom, 

Biuro Prz 
Wilno, Garbars! 

przepi. 
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Minister Skarbu wydał niedawno 

rozporządzenie, którego mocą opłata 

za” paszporty zagraniczne —podniesio= skłoni Właśticieii pensjonatów i willi | 
na została do wysokości 250 zł. a 
krążą pogłoski, że nastąpić ma dal- 

sza jeszcze jej podwyżka. Rozporzą- 
dzenie miało na względzie: 1) po», 
wstrzymanie odpływu gotówki zagra- 

nicę przez ograniczenie ruchu tury- 

stycznego, 2) protekcjonizm w sto- 

sunku do uzdrowisk krajowych, 3) ce- 

le czysto fiscalne. Mie ulega wątpli- 

wości, że zamierzenia te w pewnym 

stopniu zostaną osiągnięte nie wy- 

dają się jednak motywy te dosta- 

teczne dla uzasadnienia racjonalności 
rozporządzenia, 

Wysoka opłata paszportowa, prze- 

wyższająca przeciętną możność finan- 
sowę szerszych mas inteligencji ogra- 

niczy bardzo liczbę wydawanych pa- 

szportów i przyczyni się istotnie do 

ograniczenia wyjazdów zagranicę. 

Ogół . haszej inteligencji *nie może 
sobie pozwolić na wyjazd zagranicę ; 

dla wypoczynku płacąc po 250 zł. | 
od osoby za paszport. (czynią to 

jednak sfery zamožne. .Ograniczy to 
rzeczywišcie turystykę w malym jed- 

nak stopniu odbije się na odpływie 
pieniędzy. Przeciętny inteligent prze- 

znaczyć może na odpoczynek ze 

swego budżetu około 1000 do 1500 

zł. Sumy wywiezione w ten sposób 

zagranicę nie mogą być zbyt wielkie 

zwłaszcza w porównaniu z sumami 

wywożonemi przez sfery bogate, któ- ; 

rych opłaty 250 zł. za paszport nie | 

powstrzyma od wyjazdu. Że rozpo- 
rządzenie nie jest przeciwko sferom | 

tym skierowane świadczy data jego 

wydania przed okresem urlopów, let- 

nich, kiedy na odpoczynek wyjeźdża- 

ja ludzie mniej zamożni a nie na zi- 

mę, kiedy na Rivierze roiło się od 

dorobkiewiczów polskich. 

Chęć poparcia uzdrowisk krajo: 

wych nie jest również dostatecznie 

racjonalnym motywem rozporządze- 
nia. Tą drogą nie zapewni się uzdro- 

wiskom _ poparcia  śpołeczeństwa, 

Prawda, że w okresie utrudnień wy- 

jazdów zagranicznych uzdrowiska 

będą z konieczności bardziej uczęsz* 

czane, Nie przyczyni się to jednak 

napewno do ich rozwoju, bo przę- 
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Inów koszłem inteligoncji pracującej 

| gości, którzy i tak napływać muszą 

„Tajemnica Rasputina*. 

Kupcom i Przemysłowcom 

episywań 
ka 1: Tel. 82. 

suje się szybko i dokładnie. 

przystępne. 

dewszystkiem nie okiełzna wyzysku 

w uzdrowiskach i na letniskach, nie 

ni do czynienia inwestycyj, ani do 
uprzejmiejszego traktowania swych 

dzięki rozporządzeniom ministerstwa 
skarbu. Jedyną drogą podniesienia 
uzdrowisk polskich byłoby pozbawie- 

nie ich'przez jeden lub kilka sezo- 

nów napływu gości. Zrozumianoby 

wówczas niezawodnie, že w ten spo- 

sób jak dotychczas, gospodarować 

nie można, że lepiej ograniczyć s 
lichwiarskie zyski, niż pozbawić się 
ich zupełnie. Jeden ostatni nieuda- 
ny sezon w Zakopanem, zdołał spo- ! 
wodować pewne otrzeźwienia i przy-- 
czynić się do zniżki cen i zaprowa- 
dzania pewnych ulepszeń w znacznie 
większym stopniu, niż cały szereg 
sezonów kiedy w Zakopanem bylo 
pełno. Zdrowa konkurencja jest naj- 
lepszym czynnikiem postępu a jeśli 

chodzi o protekcjonizm, uzdrowiska 

krajowe są i tak w położeniu uprzy- 

wilejowanym dojazd bowiem do nich, 
jako mniej odległych, jest zawsze 

znacznie tańszy. 

Cele czysto fiskalne nie mogą 
mieć większego znaczenia. Zresztą 
zmniejszenie liczby paszportów po 

podniesieniu ich'*ceny ze stu na 
dwieście pięćdziesiąt złotych zrówno- 
waży podniesienie cen. 

Że rozporządzenie bije przede- 

wszystkiem szersze masy inteligencji 

dowodzą poprzednie rozumowania. 

Było ono wydane z całą świadomo- 

ścią czego potwierdzeniem jest ode- 

zwa do urzędników z wezwaniem, 
aby nie wyjeżdżali zagranicę. Odcię- 

cie od szerokiego świata polskiejinte* 

ligencji, która i tak przez szereg lat 

nie wyjeżdżała, nie może być uwa- 

żane za objaw dodatni. Jeżeli istot- 
nie wzgląd na aktywność naszego 
bilansu płatniczego jest tak poważny, 

że uzesadnia faktyczny choć niefor- 

malny zakaz wyjazdu zagranicę — 

należałoby raczej posunąć się jeszcze 

dalej i całkowicie zamknąć granicę 
a nie czynić wyjazdu przywilejem 

iklas zamożnych, które”mają możność 

w kompetencję 

skutki i wrażenie, 
granicą. 

JILEŃSKA 15. Tel. 99. 
eniowy „Kurjera WI- 
owym S$. Grabowskie- 

82. Czynne od 9—6 w. 
poBoł, 

cja nie zwraca. 
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90° mieści się przy Biurze R 
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 Redaktor przyjmuje o 

Odpowi dž na interpelację sen. 
 Bohdanowicza. 

WARSZAWA. 224%. (Pat.) W odpowiedz! na interpelacją sen. Bohda- 
nowicza w sprawie rzekomego pogwałcenia przez Delegata Rządu w Wil- 

„nie art. 104 Konstytucji minister Ratajski odpowiedział między innemi, że 
«zarządzenie Komisarza Rządu, zatwierdzone później przez Delegata Rządu 
|w Wilnie, miało podstawy prawne i wypływało z troski o utrzymanie spo- 
,kaju publicznego, który mógłby łatwo zakłócony wrazie urządzenia odczy- 
tu na temat: 3 

„Cerkiew prawosławna w Polsce, Rosji i zagranicą”, wobec silnego 
roznamiętnienia umysłów, jakie wówczas panowało w Wilnie wśród wyz- 
nawców kościoła prawosławnego. 

Omawiany wyżej akt w niczem nie przesądza, aby podległe M-stwu 
Spraw Wewnętrznych organa miały madal odmawiać zezwolenia i czynić 
trudności sen. Bohdanowiczowi na wygłaszanie przezeń zgodnie z obo: 
wiązującemi przepisami publicznych prelekcyj w sprawach dotyczących koś- 
cioła prawosławnego. 

Podpisanie umów Polsko-Czechosło- 
wackich. 

ne od własnego korespondenta z Warszawy).    
    

      

    

  

   
     

     

     
    

Podpisanie 
dziś o godz. 11 mi 
Rządu, reprezentani świata politycznego i prasy. 

Po podpisani: ów min. Benesz odjedzie o g. 12 m. 30 do Rygi. 

interpelacja P. P. S. 
(Telefoneni od' własnego korespondenta z Warszawy). 

Klub parlamen 
interpelację, skier 
sprawie głośnego 
tin” gen. Sikorski 

nterpelanci s 

&а do premiera Grabskiego i min. Skrzyńskiego w 
adu, jakiego udzielił dziennikowi paryskiemu „Ma- 
as swego pobytu w Paryżu d. 9 kwietnia r. b. 
zają, między innemi, że gen. Sikorski wdziera się 

in. Spraw Zagr. i że oskarża gabinet Herlota, będącego 
wówczas u steru władzy o grubą nielojalność wobec Polski. 

Interpelanci zapytują, co rząd zamierza uczynić, 
spowodowane przez oświadczenia gener. Sikorskiego za 

W kuluarach sejmowych 
żenie. 

Tłomaczą ją sobie jako zmianę frontu P.P.S. wobec gen. Sikorskiego. 

Strajk rolny. : 
Strajk obejmuje jeszcze w województwie Pomorskiem 28 folwarków i 

interpelacja powyższa wywołała duże wra- 

758 osób; w województwie Lubelskiem 23 folwarki i 400 osób; w woje:! 
W województwie Białostoc=| 

kiem strajk w likwidacji; w Pomorskiem i Kieleckiem strajk został już cał- | 
wództwie Łódzkiem 17 folwarków i 700 osób. 

kowicie zlikwidowany. W województwie Warszawskiem, gdzie ruch strajkowy 
miał poważniejsze znaczenie, ograniczył się obecnie do powiatów Nieszaw- 
skiego, Włocławskiego, Pułtuskiego i Błońskiego, gdzie jednak objawy straj- 
kowe są nikłe. W pozostałych województwach strajk należy uważać za cał: 
kowicie skończony, a sporadyczne wybuchy strajkowe nie mają już żadnego 
znaczenia. (A. T. E.). 

BYIMINIIE 
SOFJA. 22.IV. (Pat). Jak podaje prasa, w rezultacie śledztwa ostate- 

cznie wykryte zostaną nici całego spisku antyrządowego w związku z za* 
machem w katedrze. 

Chodziło o obalenia króla, całego rządu, wywołanie ogólnej anarchii 
w-kraju, wojny domowej, okupacji Bułgarji przez jugosłowiańskie wojska, 

a dalej zachwianie się sytuacji w samejże Jugosławii po takiem wysłaniu 

wojsk po za granice kraju, wreszcie otwarcie drogi komunizmowi na cały 
półwysep Bałkański. 

W całej akcji zaznaczał się silnie udział elementów napływowych oraz 
byłych wojskowych dezerterów, następnie ułaskawionych: oraz osób skom- 
promitowanych kryminalnie. 

Rumunja pomaga Bułgarji zwalczać 
bolszewizm. 

PARYŻ. 22.IV. (Pat). Jak donoszą z Sofji, premjer Cankow podczas 
rozmowy z korespondentem „Matina” stwierdził, że w walce przeciwko 
sprzysiężeniu komunistycznemu ogromne usługi oddaje Bułgarji Rumunia. 

Bułgarja, mówił dalej premjer, nie może sama wystąpić z inicjatywą, 
ale z wielką radością wzięłaby udział w ogólno-bałkańskiej konferencji, 
mającej na celu walkę przeciwko bolszewizmowi, 

        

  

Votum zaufania dla rządu francuskiego. 
PARYŻ, 22/М (Pat.). Izba Deputowanych 304 głosami przeciwko 218 

uchwaliła votum zaufania dla rządu. 

Apel Painiewćgo. 
PARYŻ. 22.1V. (Pat). Prasa dzisiejsza stwierdza, że Painlewe wystąpił 

z apelem do narodu, nawołującym do zgody i jedności ogólno narodowej. 
„Gaulois” — dziennik konserwatywny — pochwala stanowisko opo- 

zycji w stosunku do ministra Caillaux, ale równocześnie zarzuca tejże opo-   wywożenia z kraju sum najwięksżych. 

——— 

zycji, że ani chwili czasu nie poświęciła dotychczas na to, aby wyraźnie 
m formułować swą własną doktrynę zbawienia publicznego, 

kich trzech umów Polsko Czechosłowackich nastąpi 
w pałacu Rady Ministrów wobec przedstawicieli 

"ny P. P. S. wniósł na wczorajszem posiedzeniu Sejmu. 

aby naprawić fatalne | 

wiersz milimetrowy na 1 str. groszy 
20, na 4-ej stronie 10. Komunikaty (ogłoszenia tekstowe) za 
wiersz milimetrowy 30 groszy. Układ ogłoszeń na l-ej str. 
5-0 łamowy, na 4-ej str. 8-mio łamowy. Terminy druku mogą 

być przez administrację zmieniane dowolnie. 

„Władomości polityczne. 
22. IV. bm. o godz. 

1 mir, 30 popołudniu 
odbył sią obiad na 
cześć p. ministra Be- 

nesza u posła czechosłowackiago p. 
| Fiiadera. 

O godz. 7-mej wieczorem resursa 
kupiecka podejmować będzie p. mi- 
nistra bankietem, po którym o godz. 
10 i 30 min. wieczorem odbędzie się 
raut w poselstwie czechosłowackiem. 

W ciągu dnia dzisiejszego w dal- 
szym ciągu odbywać się będą kon 
ferencje nad uzgodnieniem tekstu 
umów i traktatu likwidacyjnego. 
Akt uroczystego podpisania umów 
nastąpi dziś jeszcze w Prezydjum 
Rady Ministrów, godzina podpisania 
nie jest jeszcze określona wobec nie- 
zakończenia prac. 

O godzinie 5 tej popołudniu mini- 
ster Benesz przyjmie w poselstwie 
czechosłowackiem przedstawicieli pra- 
sy polskiej i zagranicznej. 

W dniu dzisiejszym minister Be- 
nesz w dalszym ciągu odbywał 
konferencję z ministrem Skrzyńskim, 
ustalając definitywne teksty umów. 

Rano po konferencji minister Be- 
nesz udał się do Wilanowa, gdzie 
zwiedził szczegółowo pałac rozpytu* 
jąc o jego dzieje. Ministrowi Bene- 
szowi towarzyszyli minister Skrzyński, 
szef protokułu dyplomatycznego hr. 
Przeździecki, dr. Frūhling oraz sekre- 

!tarz osobisty dr. Babka. 
Po powrocie z Wilanowa minister 

Benesz w otoczeniu członków posel- 
jm Czechosłowackiego, delegacji 
czechosłowackiej w Warszawie, oraz 
przedstawicieli władz polskich, złożył 
w imieniu swego rządu na płycie 
nieznanego żołnierza wieniec z kwia- 
tów z napisem: „Neznanemu Woino- 

jwi minister Edward Benesz”. 
| W uroczystości tej wzięli udział 
wice:minister spraw wojskowych gen. 
Majewski, szef sztabu generalnego 

jgen. Haller, prezydent miasta Ja- 
| błoński, wyżsi oficerowie oraz przed- 
stawiciele miasta, 

O godz. 4 i pół po południu mi- 
nister Benesz udał się do' Sejmu, 
gdzie w loży, dyplamatycznej przy- 
słuchiwał się obradom Izby. 

Ministra Benesza wizytował w lo: 
ży marszałek Sejmu Rataj. 

Wprost z Sejmu udał się minister 
Banesz do poselstwa, gdzie odbył 
konferencję z przedstawicielami pra- 
sy polskiej i zzgranicznej. 

Do. przedstawicieli prasy polskiej 
min. Benesz wygłosił w języku cze- 
skim krótkie przemówienie w którym 
wskazał na konieczność współpracy 
obu krajów — Polski i Czechosłowacji 
w dziedzinie intelektualnej, ekono- 
micznej i politycznej. 

Przedstawiciele prasy zagranicznej 
zadeli mir. Beneszowi szereg pytań 
natury politycznej, na które p. Be- 
nesz udzielił im wyjaśnień. 

O godz. 8-mej w resursie kupiec- 
kiej podejmowali min. Benesza przed- 
stawiciela sfer gospodarczych pol- 
skich. (Pat). 

| Pobyt Bene- 
sza w War- 

szawie. 

    

„Petit Parisien”, mó- 
Prasa pary- wiąc o podróży  mini- 
ska O pod- nistra Beneszą do War- 
róży B 
nesza do  SZawy pisze: 
Warszawy. Szczere itrwałe zbli- 

żenie pomiędzy Polską 
a Czechosłowacją pomiędzy dwoma 
narodami, z któremi łączą Francję 
najściślejsze sojusze, nigdzie nie spot- 
ka się z tak żywą sympatją ! radoš- 
cią, jak we Francji. 

Nigdzie nie spotkałoby się rów- 
nież zewiększą radością ewentualne 
rozszerzenie Małej Ententy, która 
wraz z Polską stanowiłaby blok o 
sile 60,miljonów ludności, (Pat). 

Dr. K. Sokołowski 
Choroby skórne I weneryczne. 

Ul. Ostrobramska 2, m. 3. 
Przyjmuje od godz. 9—1l 1 od 5—7,   
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Z SEJMU. 
  

(Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy). 

W dniu wczorajszym obie- nasze 
Izby stawodawcze wznowiły swe 
prace po ferjach świątecznych. Na 
wstępie wczorajszego posiedzenia 
Sejmu Marszałek Rataj wygłosił prze* 
mówienie, poświęcone pamięci zmar- 
łego w czasie ferji pos. Sykaly (Žw. 
Lud. Nar.). 

Następnie pos. Zdziechowski (Zw. 
L. N.) refsrowal preliminarz budžeto- 
wy na rok 1925. Referant zaznaczył, 
iż rok ubiegły był rokiem zakładania 
fundamentów pod finanse Rzeczypo- 
spolitej. Reforma, której tak wybite 
nym twórcą jest premjer Władysław 
Grabski, dała Polsce zdrowy pieniądz, 
całemu światu zaś pokazała niezłom- 
ną moc narodu, który nietylko po- 
trafi bohatersko odpierać najeźdzców, 
lecz dyscypliną wewnętrzną iofiarno- 
ścią potrafi również dzwignąć swoje 
finanse. Dzieło jednak niejest zupeł- 
nie ukończone. 

Dla utrwalenia reformy niezbędny 
jest wysiłek celem podniesienia pro- 
dukcji. Ustawodawstwo musi w tym 
kierunku współdziałać, gdyż jest je- 
dyna droga do równowagi. (W loży 
dyplomatycznej ukazuje się min. 
Benesz, Marsz. Rataj oddaje prze- 
wodnictwo wice-marszałk. Poniatow- 
skiemu i oddaje się do loży dyplo- 
matycznej). Referent przedstawia wy- 
czerpującą gospodarkę skarbową w ro- 
ku ubiegłym. Stwierdzą, iż jako re- 
zerwa na rok 1925 pozostało około 
50 miljonów zł. p. Wobec budżetu 
rocznego dwumiljardowego, jest to 
suma niedostateczna i dlatego poli: 
tyka Ministra Skarbu powinna iść 
nietylko w kierunku panowania nad 
równowagą budżetu lecz ponadto 
stworzenia niezbędnych rezerw. 

z $5 Е 
Na wczorajszem posiedzeniu Se-' 

natu, po referacie sen. Kiniorskiego 
(Zw. L. N.) Senat przyjął ustawę o 
poborze rakruta bez zmiany. 

Następnie przystąpiono do obrad 
nad nowelą do ustawy o rozbudowie 
miast, którą po wyjaśnieniach Wice- 
ministra Skarbu Klarnera przyjęto w 
brzmieniu sejmowem, z kilku popraw- 
kami stylistycznemi.Przyjęto rezolucję 
Komisji wzywającą Rząd do przedło- 
żenia Sejmowi przed 1 października 
1925 roku projekt ustawy o prawie 
zabudowy. 

‹ о 47 miljonów, 

{ 

Następnie referent scharakteryzo- 

wał obacny kryzys gospodarczy. Na- 

szą bolączką jest skąpy i drogi kre- 

dyt. Bezrobocie wynosi 185 tysięcy 

bezrobotnych. 
Jedną z najważniejszych spraw, 

której celam uzyskanie równowagi 

bilansu handlowego, jest podniesie- 
nie rolnictwa. 

Naprawą ogólną naszego życia 
gospodarczego musi postawić sobie 
za zadanie zwiększenie siły kupczej 
złotego na rynku wewnętrznym. 

Po 10 cio minutowej przerwie pos. 
Zdziechowski przeszedł do omawania 
budżetu na rok bieżący. 

Budżet w wydatkach wynosi 2 
miljardy 176 miljonów, w dochodach 
2 miljardy 155 miljonów. Blizcy je- 
steśmy zupełnego zrównoważenia. W 
budżecie nadzwyczajnym przewidzia- 
ne są dochody 554 miljony, a wy- 
datki 518 miljonów. 

Na ogół Komisja budżetowa pod* 
| niosła wydatki bardzo niznacznie bo 

troszcząc się o za- 
chowanie równowagi. Większe wy- 
datki na rok bieżący tłumączą się 
wzrostem drożyzny. 

Na ogół budżet może być uzna- 
ny za zrównoważony. 

Omówiwszy poszczególnie działy 
budżetu referent zakończył swe prze: 
mówienie, tem iż dalsze wysiłki nad 
równowagą należy oprzeć na rozwo 
ju produkcji. W wysiłkach tych duża 
rola przypadnie obu Izbom, В 

Po przemówieniu pos. Zdziechow- 
skiego 1 odczytaniu interpelacji i 
wniosków, posiedzenie zamknięto. 

Następne posiedzenie dziś o godz, 
10-ej rano. Przemawiać będzie Pre   zes Ministrów Władysław Grabski. 

NA T U. 
Następnie przystąpiono do raty- 

fikacji Konkordatu z Watykanem. 
W sprawie formalnej zabrał głos 

sen. Woźnicki (Wyzwol.) zwracając 
uwagę na 10 artykuł Konstytucji, 
który wymaga, aby wnioski i projek- 
ty ustaw podawały sposób pokrycia 
wydatków. Przy tak ważnej ustawie 
jak ta, należy przepisy również za- 
chować. Po wyjaśnieniu sen. Nawo- 
dworskiego i Marszałka Trompczyń: 
skiego odrzucono dyskusję nad tą 
sprawą do jutra. 

  

  

Parcelacja ;„kułackiej* ziemi. 
MOSKWA. 22.IV. (Pat). W Witebskiej gubernji przystąpiono do parce-! 

lacji ziemi bogatych chłopów t. zw. „kułsków”. Odebrana kułakom ziemie, ' 
rozdzielaną jest bezrolnym włościanom. 

W obecnej chwili 
łackie. 

parcelowane 

Były min.Hoeffle popełnił samobójstwo. 
BERLIN, 22.IV (Pat). Sekcja zwłok byłego ministra poczt Hoeffle wy- 

są w Witebszczyźnie 92 majątki ku- 

kazała, że śmierć nastąpiła na skutek zamachu samobójczego. 

Dymisja portugalskiego ministra wojny. 
LIZBONA, 22.IV (Pat.). Minister wojay podał się do dymisji. 

Echa zabójstwa Sirdara. 
KAIR, 22.IV (Pat.). Śledztwo w sprawie zamordowania Sirdara zostało 

ukończone. Rozprawa ma się rozpocząć dnia 12 maja. Przed sądem stanie 
dziewięciu studentów egipskich, z których siedmiu jest pod zarzutem do- 
konania morderstwa, zaś dwuch—uczestnictwa w zbrodni. 

  

Żądajcie wszędzie „Kurjera Wileńskiego". 

  

Na ekranie. 
Kino teatry „Polonja" i „Stella“. 

ll-ga serja „Quo vadis?” wedłng H. 
Sienkiewicza. 

ll-ga serja arcydzieła Sienkiewi- 
czowskiego, wyświetlanego w 2-ch ki- 
nach naraz, celem uletwienia publi- 
czności obejrzenia tego niezwykłego 
obrszu, — przedstawia się również 
inponująco jak i l-sza. 

Z poszczególnych scen wyróżnia” 
ją się przedewszystkiem sceny z ży- 
cia chrześćjan, mianowicie wędrów- 
ka z pochodniami do Ostrianum; 
wizyjnie wprost ujęty epizod z męki 
Pańskiej; nauki apostolskie nad sa- 
dzawką, żywe pochodnie i t. p. 

Sceny z dzikiemi zwięrzętami w 
cyrku, mimo że podczcs nakręcania 
filmu w Rzymie uległo wypadkowi 
dwóch statystów (jednego Iwy roz- 
szarpały na śmierć; drugi uległ po- 
ważnym obraženiom cialal) — wy- 
padły dość blado i nie wywołują u- 
€zucia grozy, jakby Się spodziewać 
należało! 

Wogóle, w porównaniu z innemi 

kowym udzielono zbyt mało miejsca. 
(naprzykład całkiem opuszczono za- 
pasy gladjatorów. 

Z igrzysk cyrkowych najlepiej się 
udały wyścigi na kwadrygach i wal- 
ka Ursusa z bykiem. Tłumy naogół 
były niezłe; strona kostjumowa rów- 
nież. Pozatem zasługują na podkre- 
ślenia (w obu serjach) piękne frag- 
menty architektoniczne starego Rzy- 
mu. 

Wysokim artyzmem odznacza się 
scena śmierci Petronjusza i Eunice 
(hr. Rina de Liguoro; zaistei umiera" 
ły z nimi ta Poezja i Piękno Rzymu 
pogańskiegoł... 

W serji Il-iej tekst sienkiewiczow- 
ski potraktował reżyser jeszcze wol- 
niej niż w części |-szej. 

Zasługują w końcu na wzmiankę 
artystycznie wykonane plakaty ulicz- 
me do tego obrazu, zwłaszcza wyo- 
brażają Ligją przywiązaną do byka. 

Ponad program wyświetla się 
wiełce zabawna komedja w 2 aktach 
z Haroldem Lloydem, p. t. „On spa- 
da z niebal”, jednakże wobec powa- 
gi obrazu, stanowi ten dodatek z byt 
rażący I niepożądany kontrast i jest 
całkiem zbytecznymi 

е ов Wiik E NS 

| Ani Bana Ut 
| W dniu 19 b. m. powrócił z ob- 
jjazdu województwa Poleskiego p. 
j Wice Premjer Thugutt. Celem po- 
dróży było zorjentowanie się w pa- 
stępie akcji odbudowy terenów znisz- 
czonych, oraz o potrzebach gospo- 
darczo-ekonomicznych Województwa 
Poleskiego. Po przyjeździe do Brześ- 
cia i powitaniu Pana Ministra przez 
przedstawicieli władz i ludności miej- 
scowej z Panem Wojewodą Młodzia- 
nowskim na czele, p. Thugutt udał 
się na północ pow. Brzeskiego, szcze” 
gólnie zniszczonego, jako przynalež- 
nego do t. zw. rejonu fortecznego, 
z którego w swoim czasie armja ro- 
syjska wysiedliła ludność, ewakuując 
ją w głąb Rosli i paląc osiedla. P. 
Minister zwiedził kilka wsi, wchodząc 
do' ziemianek, w których dotychczas 
jeszcze mieszka ludność, rozpytywał 
mieszkańców 0 potrzeby i warunki 
życia. Silelerdzono na miejscu, iż 
akcja odbudowy nie idzie w tampie, 
którego życzyłby sobie Rząd. Stwier- 
dzono, żę przyczyną jest tutaj nad- 
mierna formalistyka w postępowaniu 
organów odhudowy, oraz niedosta- 
teczna inicjatywa władz miejscowych, 
Po powrocie do Brześcia odbyła się 
konferencja w Województwie z przed- 
stawicielami władz i organów odbu- 
dowy. Zebranym przedstawiono za: 
miary Rządu, które dążą w kierunku 
jaknajszybszej pomocy, pozatem u- 
dzielone zostały wyjaśnienia co do 
najnowszych w tym względzie zarzą- 
dzeń. Ustalono konieczność zwiększe 
nia kredytu, jaknajszybszego wyda- 
wania budulca, oraz zwrócono spe- 
cjalną uwagę na pomoc w dostawie   

  

LS 

premiera Thug. ‚ 
budulca dla ludności nie mającej 
własnych środków przewozowych, a 
mieszkających zdala od lasów. Posta- 
nowiono zorganizować akcję wyrębu 
w pewnych osiedlach i urządzić sze- 
reg składów budulca. 

Dnia następnego p. Minister przy- 
jał szereg delegacji ludności miasta 
wsi, i władz, które przedstawiły swoja 
postulaty. Pan Minister przyjął około 
30 delegacji. Następnie Pan Minister 
udał się samochodem do Kobrynia 
i Horca, oglądał po drodze system 
kanałów, mających znaczenie dla 
błotnistych terenów Polesia. Towa- 
rzyszący Panu Ministrowi w podróży 
samochodowej Starosta  Kobryński 
otrzymał szereg instrukcji w dziedzi- 
nłe odbudowy i akcji meljoracyjnej. 
Z Horodca Pan Minister udał się po 
ciągiem do Pińska, gdzie przybył 
wieczorem dnia 17 b. m. 

Dnia 18 rano Pan Minister z oto- 
czeniem i wojewodą Młodzianowskim, 
starostą Pińskim i pełaym składem 
wydziału Powiatowego udał się stat- 
kiem na linję dawnego frontu nie- 
miecko-rosyjskiego do gminy Choj- 
niękiej, której osiedla zostały w cza- 
sie wojny zrujnowane. Zwiedzono 
szereg wsi właściwe organa otrzyma- 
ły wskazówki i instrukcje. Po powro- 
cie do Pińska nastąpiło zwiedzenie 
starostwa, magistratu, wydziału po- 
wiatowego i świątyń wszystkich wyz- 
nań. W starostwie Pan Minister Thu- 
gutt przyjął szereg delegacji. O godz. 18 
5 po południu żegnany na dworcu 
przez przedstawicieli władz oraz lud- 
ności miejscowej Pan Minister Thu- 
gutt odjechał do Warszawy. (A.T.E.) 

us EBRO NA. 
Ukaranie prof. Herbaczewskie- 

go grzywną. 

Decyzją komendanta miasta i po- 
wiatu Marjampola ukarany został prof. 
Herbaczewski grzywną w wysokości 
1000 litów, za iżenie władz. 

Ćwiczenia artylerji. 

Ministerstwo obrony krajowej po- 
stanowiło urządzić w lecie b. r. ma- 
newry artyleryjskie w okolicach m. 
Orany. 

Oddział PAY w Szaw- 
į dach. 

i Ministerstwo spraw wawnętrznych 
zamierza otworzyć wkrótce oddział 

Oddział ten będzie wydawał rów- 
nież paszporty zagraniczne i wizy. 

Prasa kłajpedzka o kontraban- ' 
dzie dyrektora banku litew-' 

W sprawie tragicznego wypadku, : 
który miał miejsce w pobliżu m. 
Kretingen, prasa kłajpedzka demen- 
tuje wiadomości dzienników zagra- 
nicznych, jakoby w samochodzie dy» , 
rektora miały być ukryte spirytualja. 
Celnicy litewscy byli źla poinformo- 
wani o pasażerach jadących samo- | 

wobec czego zaczęli go chodsm, 
ostrzeliwać, 

Szofer został na miejscu zabity. 
Żona dyrektora—ciężko ranna zmar- 
ła w szpitalu.   paszportowy w Szawlach. 

  

į Zadania „Kominternu”. 
| Przed zamknięciem  rozszerzone- 
go plenum  „Kominternu* wygłosi 
wielkie przemówienie Zinowjew. 

Wódz Kominternu wypowiedział 
się stanowczo przeciw wszelkim u- 
stępstwom na rzecz prawicy komue 
nistycznej, dlatego też Ill Międzyna- 
rodówka musi dzierżyć ster ruchu 
komunistycznego. 

* Zilnowjewowi chodzi, 
pieniądzel 

' „Ргогосёша” Radka-Sobeisohną 
Znajdujący się obecnie we Fran- 

cji Radek-Sobelsohn zabawia się w 
przepowiednie, że gsbinet Painlevć'go * 

,wkrótce zakończy swój żywot, wpro: 

widać, o 

wadzając uprzednio zamęt w polity- 
ce międzynarodowej i niebywałą 
drożyznę w państwie. 

miejscami kręcono znów zbyt szybko! 
Ak by już z tem skończyć naresz* 
„cie 
! Kino „Lux“, 
\ 
„W Kanalacb Paryža“ (dram. w 7 akt.) 

Nowiutki ten obraz wytwórni fran- 
|cuskiej, należy do filmów awantur 
niczych, utrzymanych na poziomie 
artystycznym. Treść zajmująca tego 
obrazu obfituje w momenty fascynu- 
jące, a mianowicie piękne zdjęcia 
przyrody (park w noc księżycową); 
widoki Paryżu i szalonego ruchu u- 
licznego Jaki tam panuje; sceny w 
kanałach paryskich; jazda auto'tan 
kiem,  przezwyciężającym wszelkie 
przeszkody i trudności terenu i t. p. 

W roli tytułowej występuje urocza 
sportsmenka ulubiennica „najszer- 
szych” sfer publiczności Pear! Wbite, 

Jest to niewiasta, którą by na- 
zwać można nowożytną odmianą 
„Hajduczka". Młodzież amerykańska 

wczyny”, a związek skautów amery- 
kańskich mianował ją swoją prezeską 
honorową. 

Dyrekcja kina zapowiada wzno*. 
wienie arcydzieła „Bitwa pod Cuszy-   Zresztą być może dowano go z   filmami na ten temat, scenom cyr- powodów natury technicznej, Obraz | 
ną”. llustracja muzyczna pozostawia   

Dyrektor ocalał. 

Z Rosji Sowieckiej. 

dla propagandy komunizmu we Fran- 
cji, 

nych przepowiedni Radka dotychczas 
nie ziściła się, miejmy nadzieję, że 
i powyższa proroctwo jest tylko my" 
dleniem oczu. 

du, Kubiak i przewodniczący 
komu” przybyli do Pekinu, gdzie zo 
stali przyjęci oficjalnie przez 
chiński. : 

Rząd chiński wydał na cześć goś- 
ci bankiet, na którym Karachan wy- 
głosił wielką mowę, stwierdzającą ko- 

o oswobodzenie 

rząd 

nieczność walki 
Chin. 

   

Wyświetlany tu obecnie obraz 
„Nowa Palestyna” należy do najnow- 
szych obrazów z życia Palestyny, 
wykonano go bowiem w bieżącym 
miesiącu jeszcze! Jak dla Wilna re- 
kord to bodajże nie bywały- „świe- 
żości” filmul Obraz ten żydowskiej 
wytwórni krajowej ilustruje życie ży: 
dowskie w Nowej Palestynie oraz 
otwarcie uniwersytetu hebrajskiego 
w Jarozolimie. Z dotychczasowych 
obrazów z życia Palestyny, wypadnie 
uznać go za najlepszy i najbardziej 
zajmujący pod względem wykonania 
treści, 

Maluje on Palestynę w nader po- 
wabnych kolorachł (poprzednie obra- 
zy raczej odstraszały|) „Mimo nie' 
małych trudności już wiele jednak 
zrobionol* — oto jest wrażenie za: 
sadnicze z tego obrazu. 
Wykonano obraz przy okazji przy- 

ubustwia ją jako typ „dżięlnej dzie |izzdu delegacji żydów polskich na 
uroczystości otwarcia uniwersytetu 
hebrajskiego w Jerozolimie w dniu 
1 kwietnia rb. 

Poszczególne momenty są nastę* 
pujące: 

1. Podróż delegacji żydów pol-   wiele do życzenia. skich (śliczne zdjącia Konstantyno: | 

Zdaniem Radka, gabinet Painle- 

ve'go przygotowuje podatny grunt gwarancyjnego, gdy tylko rządy bał- 

Wobec tego, że ani jedna z licz- 

Dygnitarze sowieccy w Pekinie. 
Sekretarz biura Dalekiego Wscho: . 

„гем- ° 

ao 

mka ty 
Łotwa. 

Opozycja w związku chłop: 
skim. 

Na ostatnim kongresie zwięzku 
chłopskiego wyłoniła się silna opozy* 
cja względem przywódców partji i ich 
polityki. 

Opozycja, będąca w mniejszości 
została przegłosowana, lecz to nie- 
zlikwidowało fermentu w związku, 
który lada dzień może być widownią 
groźnego rozłamu. mogącego mieć 
doniosły wpływ na łotewską politykę 
państwową. ; 

Wiešci z Dynaburga. 

W Dynaburgu krążą pogłoski o 
silnie rozwiniętej agitacji białoruskiej 
w rejonach pogranicznych. 

Fgitacja ta nosi charakter anty: 
pańtwowy. 

Nici propagandy prowadzą do 
Mińska, gdzie białoruska rąda komi: 
sarzy ludowych wyasygnowała 32,000 
złotych rub. na oderwanie polskich, 
litewskich i łotewskich obszerów po- 
granicznyc,   Teroryści w Libawie. 

W związku z napadem terorysty- 
cznym na libawską przystań wojsko- 
wą otrzymujemy następujące szcze- 
góły: 
pu dokonano w nocy z 17 na 

. m. 
Rozległ się huk wystrzałów kara: 

binowych i trzask kulomiotów. 
Wkrótce wszystko ucichło. Lu: 

dność w popłochu wybiegła aa ulice 
miasta. 

Zaalarmowane władze wojskowe i 
„policyjne zarządziły natychmiastowe 
j poszukiwania sprawców zamachu. 

Reflektory wojskowa ošwietlaly 
przez całą noc okolice miasta. 

Złoczyńcy zdołali zbiec. 

Estonja. 

„Prezydent Fjnlandji przybywa 
do Estonji. 

;, 18 maja b.r. przybywa do Estonji 
' prezydent republiki flnlandzkiej, p. - 
Relander. 

Układ szwedzko-estoński. 

Rząd estoński zaakceptował pro* 
pozycję rządu szwedzkiego, zawiera- 
jąc układ o rozstrzyganiu kwestyj 
spornych drogą pokojową. 

Układ opiera siężna zasadach kon- 
„ferencji helsingforskiej o arbitrażu. 

Sowiety chcą zawrzeć traktat 
z państwami bałtyckiemi. 

3 Poseł sowiecki w Tallinie udzielił 
wywiadu dziennikarzom dstońskim. 

; Rząd sowiecki gotów jest wzne» 
"wić rokowania z państwami bałtyc- 
kiemi w sprawie zawarcia traktatu 

4 

tyckie wyrażą swą zgody na takie 
pakty. 

Odczyt Wiktora Czernowa. 

W środę przybył do Talliau Wik- 
tor Czernow celem wygłoszenia od- 
czytu o perespektywach przyszłej 
Rosji. 

  

Najlepszy środek ódóżywczy 

KĄKAO 
fabryki „PAC“ 

Żądać wszędzie! 

polu ze statku), 2. l szy okręt ży- 
-|dowski „President Artur", 3. Widok 

zakładów przemysłowych i nowopg- 
wstałych kolonji w Palestynie, 4. Po- 

| lieja i żandarmerja żydowsk (takl), 
5. Wojsko żydowskie, 6. Groby świę” 
tych ojców, 7. Miasto przyszłości 
„Tel-Awiw” (oznacza to „Pagórek 
wiosny” — istotnie imponujące!) 8. 
Fkademicy żydowscy, 9. Delegacje 
rozmaitych krajów, 10. Lord Balfour 
(ma wygląd „starego” — jak się to 
mówi — „poczciwego z kośćmi”) 
11. Hrabi (prezentują się mizernie), 
12. Uroczystość otwarcia Uniwsrsy- 
tetu. (doskonale prezentowali się 
Makabiści w białych kostjumach spor* 
towych, którzy « utrzymywali porzą: 
dek na ulicach podczas uroczystości; 
dziarski przemarsz ich ulicami wywo- 
łał oklaski na widowni, która wogóle 
bardzo się emocjowzła...) : 

Nad progrem dano ciężko straw- 
ną komedję amerykańską z Chaplie 
nem (w 2 akt.). Zamiast zapowiada” 
nego chóru z 40 osób, który miał 
wykonać pieśni narodowe, wierciła 
uszy nędzna jak zwykle „muzyczka”| 

Spectator, 
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„NADESŁANE. kich legalnych możliwości dla wnie- 

PPX. uwząda obchóń 1 maja 
Wil. Komitet P. P. S. zwrócił się 

do Komisji Okr. Związków Zawod. z 
propozycją przyłączenia się do ob- 
chodu 1 maja, urządzanego przez P. 
P.S., proponując wspólne omówienie 
tej kwestji. Komisja Okręgowa za- 
miast dalegować swych przedstawi 
cieli na konferencję z P. P. $., za” 
prosiła reprezentantów  „drobnerow- 
ców” i „Bundu”. Wobsc tego Komi- 
tet P. P. S. zakomunikował Komisji 
Okręgowej, że obchód urządza P.P.S. 
i w myśl okólnika Kom. Centralnej 
Zw. Zaw. Rzeczyp. Polskiej proponu- 
je Związkom przyłączenie się do ob- 

chodu. Panowie „drobnerowcy” i 
„Bund” nia zgodzili się na to, zwo- 
łując konferencję zarządów Zw. Za- 
wodowych, znajdujących się pod ich 
wpływem na 16 kwietnia. Charakte- 
rystyczne, że najpoważniejszy i naj: 
liczniejszy Związek Zawodowy Kole- 
jarzy, będący pod wpływami P.P. S., 
nie został nawet zaproszony na kon- 

ferencję przez Kom. Okręgową. Na 

samym wstępie już ujawniła się gra 
„drobnerowców” i „Bundu”. Zaczęło 
się od wściekłych ataków na „Ro- 
botnika” za korespondencję z Wilna 
(w Ne 101 z dnia 11 kwietnia), gdzie 

w sprawozdaniu z odbytego walnego 
zebrania członków organizacji wileń- 

skiej P. P. 5. wskazano, że „w dy- 
skusji ujawniło się, że wileńskie 
Związki Zawodowe, które w zeszłym 
roku, kiedy warszawska grupa z p.p. 
Zasztowtem, Godwodem, Bujką i t. 
d. utworzyła w Wilnie filję „niezalež- 
nych”, były w większości opanowane 
przez tych panów, 

Stopniowo przechodzą pod wply- 
wy P. P. S. — do Ž. Z. K., Zw. Zaw. 
robotników rolnych, pocztowców, 
przyłączył się Związek dozorców do: 

mowych. Komisja Okręgowa Związk. 

Zawedow., która znajduje się jeszcze 

w rękach drobnerowców | pokraw- 
nych im kierunków jest właściwie 
fikcją, bo związki te rozpadają się, 
niektóre tylko są na papierze, a na- 
wet potężne niegdyś związki liczą po 
kilkadziesiąt, nawet po kilkunastu 
członków. P. p. Zasztowt, Godwod I 
komp., jak zwykle przejawiają zupeł- 
ną bezczynność; od czasu wystąpie- 
nia z P,P.S. (a więc od roku), jako 
drobnerowcy == nie urządzili ani jed- 
nego wiecu, a jako Kom. Okreg. — 
urządzili 2 wiece: 1 maja i 21 wrze- 
śnia, kiedy to, z pomocą p.p, Kruka 
i Drobnera „walili* w P. P.S. i t. d. 
Kończy się korespondencja następu- 
jącym zdaniem: „Nie wątpimy, że 
wkrótce życie przejdzie do porządku 
dziennego nad drobnerowcami i ich 
przyjaciółmi. Nie pomogą im sym- 
patje bundowców, zwalczających rów- 
nież P. P. 5.*. Otóż charakterystycz- 
na rzecz, że Kom. Okr., która zapro" 

siła przedstawicieli P. P, $., „drobne- 
rowcėw“ i „Bundu“ dla zamanifesto- 
wania solidarności klasy robotniczej 
w dniu 1-go Maja, na pierwszy 
punkt obrad wysunęła sprawę wspa* 
mnianej kor. w „Robotniku” żeby 
wnieść protekst do wylania całej nie- 
nawiści do P, P. Ś. i uniemożliwienia 
akiejkojwiek współpracy z P, P. S, 
o przygotowaniu ciężkiej (i co do 

dowcipu i myśli) artylerji p. p. „drob- 
nerowców” i „Bundu”, wśród których 
celował ciężkością p. Bujko, nastąpił 
atak jeneralny przy omawaniu ob- 
chodu 1 Maja. Tu dopiero wiara bun- 
dowsko-fareinigte-drobnerowska z fur- 
ją zaatskowala P. P. S. juž bez żad- 
nych obsłonek. My nie pėjdziemy za 
sztandarem P. P. $,, bo my nie je- 
steśmy socjaliści”| 

Wyrwało się w przystępie podnie- 
cenia I szczerości któremuś z członków 
konferencjii Wiemy, že „Bund“ nie 
należy do międzynarodówki socjali- 
stycznej, do której naležy P. P. S, 
bo międzynarodówka socjalistyczna 
jest dla „Bundu” za prawicowa, ale 
wiemy również, że nie należy do 
„Ńominternu*, a więc stoi na grun- 
cie socjalizmu. ь 

Panowie „drobnsrowcy“, chociaž 
stali i stoja na stanowisku jednolite- 
go frontu z komunistami, chociaż za 
głównego wroga, którego zwalczają, 
właściwie pragną zwalczać w miarę 
sił i możności, uważają P. P S. jed- 
nakże oficjalnie stoją na gruncie so- 
cjalizmu. A więc co znaczą te słowa: 
„nie jesteśmy socjalistami”| Czy to 
łapus linguae? Boć ten „trzeci” — 
„komunizm”—zda się był nieobecny 
na konferencji — nie było o nim 
nawet mowy, nikt nie przyznawał się 
do sympatji komunistycznych; byli 
tylko „drobnerowcy”, „Bund” i „bez- 
partyjni"! | wszystko to bractwo war 
liło w P. P. S4 A wszak i dlakomu- 
nistów największym wrogiem jest P. 
P. $., demokracja Społeczna socjali- 
ści, — Wcałym święcie wra walka 
zaciekia między socjalizmem ikomu- 
nizmem; komunizm ucieka się w 
walce do najpodlejszych i najohydniej- 
szych środków; jednym z nich jest 
tworzenie jeczejek w innych partjach 
robotniczych, wykorzystywanie wsze|- 

i 
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sienia rozkładu w środowisku robot- 
nicze, zdemoralizowania go, opano- 
wanie legalnych instytucji robotni- 
czych, jak związki zaw., kooperatywy, 
pod pozorem! rzekomej bezpartyjności! 

Walka innych partji z P. P. S. Z 
socjalizmem, jest znakomicie wyko: 
rzystywana przez komunizm. „Drob- 
nerowcy“ I „Bunt“ — uwežają siebie 
za socjalistów, ale za jedno z głów: 
nych swych „zadań mają walkę z P. 
Р. 5. ! w tym wysiłku, być może, 
wbrew woli niektórych swych człon 
ków, tworzą jeden front z Komuni 
stami; ci ostatni mogą doskonale wy: 
korzystywać „drobnerowcėw“ i „Bunt“ 
Jako parawan do walki z socjalizmem, 
jako tarany do rozbicia istotnego wro: 
ga Komunizmu — P. P. S. — Obec- 
ny skład Kom. Okręgowej Zw. Zaw. 
w Wilnie — tą w istocie „drobnerow- | 
sko-bundowska“ forteca, słabnie, ale 
sią jeszcze trzyma dzięki niewyrobie- 
niu politycznemu masy robotniczej, 
która biernie znosi panowanie dob- 
ranej i zgranej grupy sekretarzy i 
części. zarządów, których nikt nie 
kontroluje i którzy rządzą samowład- 
nie. Cóż więc dziwnego, że na Kon- 
ferencji „zarządów* zw. zaw. często: 
kroć zupełnie luźnie związanych z 
jądrem masy robotniczej, panowie 
„drobnsrowcy“ i „bundowcy“ i „bez- 
partyjni“ м czulej zgodzie uchwalili 
urządzenie obchodu 1 maja pod egi- 
dą Komisji Okręgowej, wbrew instruk- 
cjom Komisji Centralnej Zw. Zaw. 
Rzecz. Polskiej, która zabroniła wspól- 
nych obchodów z Komunistami i 
„drobnerowcami“. P. P. S. jako partja 
nie brała wcale udziału w Konferencji; 
ale P. P. S$ owcy członkowie zw. zaw. 
(z. Zz. k, dozorcy domowi i inni) 
opuścili Konfarencję wobec złamania 
nakazu Komisji Centralnej Zw. Zaw. 
Sytuacja stała się jasna; obchód 1 
maja, to obchód socjalistyczny, który 
chcą opanowac Komuniści; P. P. 5, 
do tego nie może dopuścić, Komisja 
Okręgowa chce urządzić obchód bez: 
pariyjoyl Czy poza formami bezpar» 
tyjności nie kryją się bardzo partyjna 
cele? I co przeszkodzi Komunistom 
do przyłączenia się do „bezpartyjne- 
go“ obchodu? To też P. P.S. wzywa 
wszystkich socjalistów i sympatyków 
socjalizmu specjalnie członków Związ- 
ków Zawodowych do wykonania na- 
kazu Komisji Centralnej Zw. Zaw. w 
Warszawie, nakazu, złamanego przez 
Kom Okr. Zw. Zaw. w Wilnie, i do 
przyłączenia się obchadu urządzane- 
go przez P, P. S. — Polska Parija 
Socjalistyczna urządza 1 maja wiec w 
Sali Miejskiej (Ostrobramska 5) o 
godzinie 11-ej, a o godzinie 6-ej wie- 
czornicę w lokalu własnym na ulice 
Kijowskiej 19, 

W końcu musimy zwrócić uwagę 
ogółu robotniczego na czułą harmo* 
nję, która panuje między panami 
„drobnerowcami" i „Bundem” z je: 
dnej strony, a endeckim „Dzienni- 
kiem Wileńskim” z drugiej, Już na 
początku walki dzisiejszych „drobne- 
rowców" z P.P. $. „Dziennik w 1923 r, 
zamieścił artykulik pełen napeści na 
Скот, Р, Р, 5., stając wyraźnie po 
stronie p. p. Zasztowta, Bujki, God- 
woda | komp, Teraz (Ne 88 z dnia 
19.1V 1925 r.) znajdujemy następują- 
cą notatkę: „Kto ma prowadzić po- 
chód socjalistyczny?”. 

W dn. 16 kwietnia odbyła się 
konferencja przedstawicieli związków 
zawodowych klasowych w sprawie 
święta 1 maja. P. P. $. domagała 
się przodownictwa z tego względu, 
że ona jest obecnie najsilniejszą ze 
wszystkich kierunków socjalistycznych 
w kraju, W opozycji stanęli przed- 
stawiciele Bundu, „drobnerowcy” (pp. 
Godwod i Bujko) i apolityczni. Pro- 
pozycja P. P. S. została odrzucona 
większością 50 przeciwko 10 głosów. 
Zdecydowano wreszcie, że pochód 
odbędzie się pod egidą Komisji ikrų 
gowej Zw. Zawodowych, pozą ktėrą 
mają kroczyć partje polityczne”, 

Zdawało się, że pisza organ „Bun- 
du” czy „Drobnera”, a to organ en: 
decji i nacjonalizmu! Ta czuła zgo- 
da jest charakterystyczna; „Dziennik” 
fałszywie informuje opinię publiczną, 
że P. P. $. tylko w imię swej siły 
chce przodować we wspólnym po- 
chodzie z „drebnerowcami” i „Bun- 
dem”, gdy w rzeczywistości © ża- 
dnym wspėlaym pochodzie P. P. $. 
z „drobnęrowcami” mowy być nie 
może, a chodzi 0  przeciw- 
stawienie ideologji P. P. $. wszystkim 
wrogom jej kierunkom; całą kome- 
dję z głosowaniem „drobnerowców”, 
„bundowców” i „bezpartyjnych” (na- 
źwanych tak mile „apolitycznymi”) 
nazywa decyzją związków zawodowych 
na niekorzyść P. P. S. A wreszcie 
stara się wpoić przekonanie, że ob- 
chód socjalistyczny odbędzie się pod 
egidą Komisji Okręgowej, co jest fał- 
szemi 

Kto posiada i gdzie „jaczejkę“? 
Czy „Bund” z „drobnerowcami” w 
„Dzienniku”, czy „Dziennik” wśród 
„Bundu” i „drobnerowców”. W każ- 
dym razie stanowią miłą i zgraną 
kompanję, Pepesowiec,   

Misterjum poezji, pieśni i tańca 
(I Wieczór Tygodn. Wileńskiego). 

Myśl nowa nie łatwo przyjmuje 
Się na gruncie wileńskim, tembar- 
dziej, gdy nie można jej było odrazu 
podać w skończonej formie, a frag- 
menty poszczególnych utworów po- 
etyckich, muzycznych i tanecznych 
kompozycji—związane wprawdzie ni- 
cią głębokiego odczucia natchnionych 
utworów z pawną spólną inicjatorom 
ideą, faktycznie luźnie przesuwały 
się przed widzem i słuchaczem i nie 
postawiły wrażenia całości. Kto Jed- 
nak poddał się czarowi słowa i w 
wizjach nieśmiertelnej poezji odna- 
lazł cząstkę swej duszy, choćby je” 
den dźwięk pokrewny, temu idea ini- 
cjatorów wieczoru nie była obca i ży- 
czyć sobie będzie, aby dojrzała wkrót- 
ce w założeniu swem piękna i god: 
na uznania, A rozwinąć się musi w 
dwóch kierunkach: pod względęm 
formy wypowiadanego słowa (tyczy 
to się także wykonania pieśni) i uję- 
cia obrazowego utworów. Niemniej 
pożądanem byłoby zastosowanie for- 
my cyklicznej, np. w utworach mu- 
zycznych. Nie poszczególne, oder- 
wane pieśni, ale wiązanka pieśni te- 
go samego autora, wzglądnie kon- 
cepcja twórcza, wyrażająca się w cy- 
klu utworów — podawana w  krót- 
kich przerwach — ale zwarta spol- 

  

i 

Czwartekj 

23 
Kwiecień 
— 

Dziś — Wojciecha B. M. 
Jutro— Fidelisa M., Aleksandra 

Wschód słońca— g. 4 m. 20 

  Zachód —„ —g. 6 m. 46 

Bibijoteki I muzea. 

Bibljoteka Publiczna i Uniwersytecka 
—ilniwersytecka 5, czytelnie otwarte od g. 

10 r. do 6 wiecz., wypożyczalnia od 12—4. 
Bibljoteka T: wa imienia Wróblewskich 

— Uniwersytecka 9—10. 
Bibljoteka i Zbiory T-wa Przyjac. Nauk 

— Lelewela 4, zwiedzać można (za każdoraz. 
orozumieniem z jena z członków Zarz. 
-wa) w środy, piątki i niedzielę od 12—2. 
a czynna od g. 4—6 prócz sobót. 
Bibljoteka Centralna Z. B, K. dla sto- 

warzyszeń P. W. | Hufców Szkoln— Domi- 
nikańska 13, 
Czytelnia im. Tomasza Zana—W. Pohu- 

lanka 14, otwarta w dnie powszednie (prócz 
oniedzialkėw rano) od 10 rano do 8 wiecz. 

te przerwy. W poniedziałki od 3—8. 

Straż ogniowa. 
Dominikańska 2, tel. 45. 

Pogotowie ratunkowe. 
Dominikańska 2, tel. 6. 

Porady lekarskie. 

Kasa chorych (m. Wilna 1 N.- Wilejki)— 
Dominikańska 15, tel. 15 i 16. Udziela bez- 
płatnej pomocy lekarskiej wszystkim ubez- 

ieczonym 1 ich rodzinom w Poliklinicę 

(Dominikańska 15) codz. oprócz dni Świąt. 
od 8—9. 
Poradnia Polsk, Żrzesz. Lekarzy Spec- 

— Garbarska 3, II piętro, tel. 658. 

Poliklinika Litewska — Wileńska 28, 
Przyjęcia od 10 rano do 4 popoł. 
Przychodnia dła gruźlicznych — Żeli- 

gowskiego 1. 

Nocne dyżury aptek. 

W tym tygodniu dyżurują: 

Chomiczewskiego—W. Pohulanka 19, 
Chrošcickiego—Ostrobramska 25, 
Miejska—Wileriska 23, 
Ottowicza —Wielka 49. 

Stale dyżurują: 

Paka — Antokolska 54. 
Siekierzyńskiego—Zarzecze 20. 
Sokołowskiego—Nowy Świat, Targowa 9 
Szantyra — Legjoeowa 24 
Zajączkowskiego— Zwierzyniec, Witoldowa 

URZĘDOWA. 

— Konferencja starostów. P. 
Delegat Rządu zwołał do Wilna na 
dzień 23 i 24 kwietnia r. b. konfe- 
rencję wszystkich starostów powiato- 
wych Wileńskiego Okręgu , Admini- 
stracyjnego dła omówienia spraw 
związanych z bezpieczeństwem pu- 
blicznym i poborowemi w związku z 
wejściem w życie nowej ustawy o 
służbie wojskowej. W konferencji 
wezmą udzizł przedstawiciele Dow, 
Okręgu Korpusu III. (x). 

— Soboty angielskie. Od dnia 
1-go maja do dnia 1-go październi- 
ka r. b. urzędowanie w soboty we 
wszystkich urzędach będzie zakoń: 
czono o godzinie 2-6j po poł, (x). 

MIEJSKA. 
— Walka z gruźlicą. Minister- 

stwo pracu i opieki społecznej, @а- 
żąc do skierowania wysiłków spo- 
łecznych do walki z najgroźniejszym 
wrogiem społacznym, gruźlicą, ro- 
zesłało okólne pismo do wszystkich 
województw i delegata rządu w Wil- 
nie, zalecając pobudzić inicjatywę 
społeczną przez zwołanie wspólnych 
posiedzeń przedstawicieli samorzą: 
dów, organizacji społecznych i orga- 
nizacji lekarskich, celem opracowania 
stopniowego, planowego wykonania 
programy walki z gruźlicą u dzieci 
| młodzieży, polegającego na: 1) po- 
kryciu terenu siecią przychodni prze* 
ciwgruźliczych, 2) tworzeniu dla nie- 

  

  

niej i obrębnym sposobem wypowia- 
dania się. 

W ten sposób zbliżymy się krok 
po kroku do prawdziwego misterjum. 
Z drobnych utworów do mninjszej 
całości, a dalej do większych utwo- 
rów scenicznych. Otóż krek jeden 
do wieczorów kameralnych. Obco- 
wanie w sferze najpiękniejszych wzlo- 
tów natchnienia naszych wieszczów, 
od Słowackiego i Norwida począwszy 
aż do twórców doby ostatniej,rozkoszo- 
wanie się przeczystą formą ich słowa 
i wnikanie w nieznane większości, 
a zaklęte światy harfy wiecznego po- 
szukiwacza źródła dzwięków i pra- 
głosu melodyj błękitów, Karola Szy- 
manowskiego — będzie zawsze naj- 
milszą chwilą wypoczynku dla ludzi 
schylających się pod ciężarem mro- 
ków dnia, a nie zamykających serca 
ną ciche wołania tęsknoty ich duszy... 

Dla młodzieży naszej, to źródło 
entuzjazmu, pobudka twórcza, za- 
chęta, nauka! 

Dlatego inicjetorom p. Witoldowi 
Hulewiczowi i p. Szeligowskiemu, da- 
skonalemu do tego pianišcie i akom- 
paniatorowi — współtwórcy — wy- 
rażamy gorącą podziąkę i nadzieję, 
że nie zrażą ich poczynań jadem 
ziejące kanały zawiści — stworzeń, 
co zawsze z za płota pluć przywykły, 
a boją się dnia białego poświaty, 
jak śladu własnego sumienia... 

(4. L.) 

mowląt matek gruźliczych żłobków, 
celem oddzielenia ich od źródła bez- 
pośredniego zarażenia; żłobki takie 
szczególnie są wskazane w wielkich 
miastach i dużych środowiskach prze- 
mysłowych; następnie na organizo- 
waniu dla takich dzieci w wieku 
przedszkolnym ognisk  wychowa- 
wczych na wsi w miejscowościach 
zdrowotnych; 3) tworzenie dla dzieci 

rekonwalescentów po ciężkich 
chorobach, wyczerpanych i oslabio- 
nych — domów zdrowia, gdzie dzie- 
ci przez przeciąg kilku tygodni (4—8) 
mogłyby osiągnąć zupełny powrót 
do zdrowia i nabrały sił; 4) otwiera- 
nie szkół i zakładów naukowych na 
otwartem powietrzu, w miejscowo- 
ściach klimatycznych; 5) otwieranie 
sanatorjów w miejscowościach klima- 
tycznych i zdrojowych. (I) 

— Troska o matki. Minister- 
stwo pracy i opieki społecznej, zda- 
jac sobie sprawę z doniosłego zna- 
czenia racjonalnej opieki nad ma- 
cierzyństwem w dziedzinie polityki 
ludnościowej Państwa i będąc świa: 
dome wielkich braków w tej dzie- 
dzinie, wystąpiło z pismem okólnem 
do wszystkich województw i delegata 
rządu w Wilnie. 

W piśmie powyższem minister- 
stwo,  zobrazowawszy za pomocą 
liczb opłakane stosunki w tej dzie” 
dzinie opieki społecznej, zaleca prze- 
prowadzenie odpowiedniej propagan= 
dy, oraz dopilnowanie, by odnośne 
jednostki samorządowe wstawiły do 
swych prelimminarzy budżetowych na 
rąk przyszły odpowiednie sumy na 
tworzenie w porozumieniu z gene- 
ralną dyrekcją służby zdrowia, od- 
działów położniczych w szpitalach 
powszechnych, ewentualnie specjal: / 
nych zakładów dla rodzących schro: 
nisk dla ciężarnych i położnic, oraz 
matek karmiących (najlepiej przy 
stacjach opieki nad dziećmi. (x) 

Powiększenie położnych. 
Ministerstwo pracy i opieki społecz- 
nej w okólniku swem do wszystkich 
województw i delegata rządu pod- 
kreśla konieczność powiększenia do" - 
tychczasowych kadrów położnych w 
małych ośrodkach. W tym celu mi- 
nisterstwo proponuje, by gminy sa- 
morządowe dawały subwencję po- 
łożnym wykfalifikowanym, osiada- 
jacym po wsiach i miasteczkach, 
oraz tworzyły stypendja i bursy dla 
kandydatek z pośród miejscowej 
ludności do szkół położniczych; sty- 
pandystki obowiązane byłyby pierw- 
sze trzy lata praktykować w miej. * 
scowości wskazanej przez odnośny 
urząd wojewódzki. (I) 

— Auto dorożki. Dnia 22 b. m. : 
w urzędzie delegata rządu odbyła się 
rejestracja pierwszych sześciu auto" ; 
dorożek, które niebawem rozpoczną 
kursowanie po Wilnie, 

Cena za przejazd auto-dorożką 
została ustalona za pierwszy kilometr 
1 złoty, za każdy zaś następny 80 
groszy. 

W prędkim czasie przybywa do 
Wilna jeszcze 9 takich auto-dorożek. 

— Legalizacja liczników do 
elektryczności. Do legalizowania 
liczników energji elektrycznej zostały 
upoważnione przez dyrektora głów- 
nego urzędu miar towarzystwa nau- 
kowe i techniczne, zakłady naukowe, 
stowarzyszenia dozoru kotłów paro- 
wych, elektrownie publiczne, zakłady 
wyrobu i reperacji liczników i inne 
instytucje lub osoby, 

NA MARGINESIE — 
Dziwne. 

W n-rze 88 „Dziennik Wileński" przy- 
taczając artykuł p. Hel. Romer o D-r Wró- 

biewskim, ubolewa iż „co pśrę zdań sza- 

fuje słowem Litwa, tak wstrętnem „Naro- 
dowej Demokracji". 

Cóż zrobić kledy tak samo szafował 
tem słowem i Tadeusz Kościuszko i Adam 
Mickiewicz i Romuald Traugutt I wielu in- 
nych ludzi, którym lekcji patrjotyzmu nie 
może „Dziennik Wileński" udzielać, bo po- 

marli. Ten więc co Litwę wspomina, znaj- 

duje się w dość chyba godnem I dostoj- 

nem towarzystwie? 

Co do D-ra Wróblewskiego, to nazywano 

go I on sam siebie Litwinem — oczywiście 

w dawnem słowa tego znaczeniu. W 63 r. 
zaś bił się nietylko za Polskę, ale I za 

Litwę, co na sztandarach ówczesnych i w 
odezwśćh było aż nadto wyraźnie zazna- 
czone. 

Czyżby tacy „patrjoci* i „znawcy histo- 
rji* jak Red. „Dziennika Wileńskiego" o 
tem nie wiedzieli. 
  

  

Kontrola i nadzór nad instytucja- 
mi, upoważnionemi do legalizowania 
przyrządów do mierzenia energji е- 
lektrycznej, należy do kompetencji 
głównego urzędu miar. (x) 

' — Nowe kino w Wilnie. Sekcja 
kulturalno oświatowa przy Magistra- 
cie m. Wilna zwróciła się do p. Ko- 
misarza Rządu z prośbą o wydanie 
zezwolenia na urządzenie w kinie 
matografu kulturalno oświatowego, 
który będzie się mieścił przy ulicy 
Ostrobramskiej 5. Kino powyższe bę: 
dzie wyświetlać dla publiczności, a 
przeważnie dla młodzieży szkolnej 
filmy treściach oświatowej kultural: 
nej, krajoznawczej i ilustracyjnej. 

Sekcja powyższa myśli w ten spo- 
sób odciągnąc młodzież Wileńską od 
obrazów wyświetlanych w _ prywat* 
nych kinach, gdzie przeważnie wy- 
świetlają obrazy treści pornograficz- 
nej, lub kryminalnej, Jednocześnie 
będzie prosić radę miejską o wsta- 
wienie do preliminarza 4000 zł. na 
zakup aparatu i ekranu. Szczegółowe 
organizację  kinomatografu będzie 
rozpatrywana na następnem posie- 
dzeniu komisji po zbadanie  niektó- 
rych danych. (I) 

— Kary administracyjne. Wła- 
dze administracyjnie w Wilnie za nie 
przestrzeganie przepisów administra- 
cyjnych pociągnęły do odpowiedzial- 
ności w dniu 21 bm. 14 osób z cze” 
go: 1) za samowolę na tle mieszka- 
niowym 1 osobę, 2) za nielegalny 
handel w pociągu 1 osobę, 3) za 
handel w godzinach zakazanych 1 o- 
sobę, 4) za opilstwo i zakłócenie 
spokoju publicznego 6 osób, 5) za 
przekroczenie przepisów administra* 
cyjno sanitarnych i porządkowych 5 
osób. (I) 

WYPADKI i KRADZIEŻE. 
W Wilnie. 

i — Kradzieże. Siedięcki Michał pra- 
  
j sownik il od. Wydz. Drogowego Dyr. Wil. 
PKP. zameldował, że w necy z 20 na 21 b. 

fm. za pomocą włamania ze składnicy nad- 
' zorcy torowego, na stacji towarowej Wilno, 
iskradziono naczynia i narzędzia, których 
wartości narazie nie usialono. Dochodze- 
nie w toku. 

i Na prowincji. 
— Tajemniczy osobnicy. W dniu 

3 b. m. około godz. 3, około piacówki woj- 
skowej w Treścianicach, gm. Duniłowickiej, 

{ ром. Duniłowickiego, przejechało konno 
6 uzbrojonych osobników, którzy na okrzyk 
alarmowy dali dwa strząły do posterunku 

' a sami uciekli w kierunku granicy bolsze* 
wickiej. Prawdopodobnie był to patrol 

/ bolszewicki, który zabłądził w lesie. 
* — A może i oni. W dn. 15 b. m. o 

o godz. 23 we wsi Nowosiołki, gm. Kurze- 

/nleckiej, pow. Wilejskiego, Spallła się sto- 
* doła i wozownia ze zbożem i narzędziami 
rolniczemi na szkodę Kamińskiego Szymo- 
na. Według zameldowania poszkodowanego, 
stodoła została podpalona przez mieszkań- 
ców sąsiedniej wsi Nesterówki na tle za- 
targu o grunta serwitutowe. Dochodzenie 
w toku. 

— Samobójstwa. W dniu.17 b.m. o 
g. 15 we wsi Afanastnszki, gm. Pliskiej po- 
wiesił się w stodole Kozłowski Andrzej, syn 
Franciszka lat 46, mieszkaniec tejże wsi. 
Dechodzenie w toku. : 

— Pawłowska Kleopatra, zam. przy ul. 
| Witoldowej 47, usiłowała otruć się esencją 
octową. Desperatkę w stanie nie budzącym 
obaw przywieziono do szpitala sw. Jakóba. 
Dochodzenie w toku. 

— W dniu 14 b. m. usiłował otruć Się 
sublimatem Bachlinski Dawid lat 27, Kie- 

rownik Szkoły żydowskiej w Dolhinowie, 
Desperata w stanie niebudzącym obaw 

przywieziono na kurację do Wilna. Przy- 

czyna usiłowania samobójstwa—ciężkie wa- 

* runki materjalne. й 
— Trup dziecka w rzece, W dniu 

19 b. m. © g. 18 w pobliżu wsi Popiszki 

gm. Olkienickiej pow. Wileńsko-Trockiego 
znaleziono w rzece Jabłońce trupa nowo- 

i rodka pici męskiej. Dochodzenie w toku. 
— W dniu 14b. m. o g. 14 w lesie 

około Rzeczek pow. wilejskiego znalezio- 
no trupa noworodka płci żenskiej. Docho- 
dzenie w toku. 

|  — Zabójstwo czy samobójstwo? 
W dniu 20 b. m. około wsl Werecyki 
gm. Dokrzyckiej znaleziono w rzece tru- 

pa kobiety. Stwierdzono, iż trup pozostajs 

„w rzece Od dłuższego cząsu. Dochodzenie 

| w toku. 
+  — Pożary. W dniu 16 b. m. o g. 12 
| we wst Deksznia, gm. Olkienickiej w sku- 
tek wadliwego stanu korminu, spalił się dom 
mieszkalny & inwentarzem. Strat narazie 

| nie ustalono. Dechodzenie w toku,
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Listy do šKiedakcji 

Co mówi orkiestra o zatargu z 
rdyrekcją teatru. 

Szafńówny Panie Redaktorze! 

Wobec wzmianki „Strajk orkiest- 

ry w teatrze Wielkim”, która ukaza- 

ła się w dniu 18 b. m. w miłejsco- 

" wych dziennikach uprzejmie prósimy 

o umieszczenie naszego listu, celem 

poinformowania opinji publicznej o 

" stanie faktycznym. 
Zatarg wybuchł nie wskutek tego 

że brakowała nam do wypłaty drob- 

na suma, lecz wskutek nieporozu- 

mienia i dlatego że z nami'* została 

nieprawnie zerwana umówa. Przeto 

pragniemy cały przebieg zatargu wy- 

jaśnić'ze wszystkiemi szczegółami a 

mianowicie: rniędzy orkiestrą a dy- 

rekcją została zawerta umowa '-do 
dnia 1-go' września 1925 r., dyrekcja 

zaś wymówiła orkiestrze posadę z 

dniem 1+go maja 1925 r., tłomacząć 

się tem' że rząd uchylił "subwencję 

co jest rzeczą nieprawdopodobną, 

gdyż jak poinformował nas-Pan De- 

legzt Rządu, dyrekcja otrzymała tyle 

subwencji, ile było obiecano. 

Wobec' tego' delegaci orkiestry, 

niejednokrotnie już od dwóch tygod: 

ni Konfsrowali z dyrekcją pragnąc 

dojšė do porozumienia, gdyż orkie- 

strze * należy *"się'nie drobna” suma 

pieniężna, lecz gaża za ubiegłe pół 

miesiąca t. j. od 1-go kwietnia, co 

stanowi 5000 złotych, i dlatego or: 

kiestra żądsła na konferencjach wy- 

płacenie jej należnej sumy i |akiej- 

kolwiek gwarancji, że gaża zostanie 

"zapłacona i za następne pół miesią: 

ca t. j. do 1 go maja. 
Na powyższe dyrekcja nie dała 

żadnej zadawałniającej odpowiedzi, 

jak gdyby nie chciała załatwić. tego 

polubownie. Kiedy groziliśmy” skan- 

dalem odpowiedź"byłs: „bardzo pro- 

szę, to mi na rękę”. Wobec takiej 

sytuacji orkiestra uchwaliła przerwać 

pracę. To była pierwsza próba w ca- 

łym sezonie I dnia 1-go b. m. „przed 

przedstawieniem operetki „Marica”. 
ogłosiła że nie rozpocznie przedsta- 

wienia, dopóki gaża nie zostanie u- 

regulowana. Pan Rychłowski, wspól: 

nie z reżysserami p. Krugłowskim i 

p. Dowmuntem, wytlomaczyli, že to 

jest niemożliwe, | dlatego zapropo* 

'nowali  orkiestrze”500 zł. / (dziesiątą 

część gaży). Orkiestra zgodziła się 

na 1000 zł. i następnie każdego dnia 

"przed przedstawieniem 600 zł, co 
dałoby miożność pokryć orkiestrze 

swoją gażę do 1-go maja chociaż w 

przybliżeniu. 'Dnia zaś 17-go b. m. 

ófkiestrze zaproponowano 250 zł., 

gdyż kasa według słów. dyrekcji sta 

nowila 450 zł. na co orkiestra  zgo 

dziła. się i rozpoczęła przedstawienie. 

Po pierwszym akcie, po sprawdzeniu 

kasy "okazało się 650 zł. « gotówką 

prócz biletów kredytowych. 
Wobec tego orkiestra prosiła jesz- 

“476 0'100 zł.;rszem”350 zł.co stanowi 
dzienną gażę orkiestry. Główny skanė 

dal zaczął się od tego, że pan Dow- 

munt w obecności pana Sempolińskie: 

go i Malinowskiego, wszedł do orkiest= 

ry nerwowo podniecony, żądając aby 

orkiestra nie przerywała pracy, na co 
orkiestra odpowiedziała milczeniem. 

Kiedy ze strony orkiestry dały się 

słyszeć głosy że „Pan sam cbiecel 

razem z panem Krugłow skim codzien- 
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nie przed przedstawieniem wypłacać 

600 zł. z kasy” wtanczas. pan Dow" 

munt wybuchł gwałtownem gniewem 

i zaczął wymyślać orkiestrze od ban- 

dytów i łajdaków, grozić, że „ja się 

z wami zaraz rozprawie, powypędzam 

was z orkiestry”, i z: temi słowami 

wybiegł. W'ślad za panem Dowmun' 
tem orkiestra -zaczęła krzyczeć, że: 

„Już idziemy do pracy” i zaczęła zaj: 

mować swoje miejsca, co słyszał i 

widział p. Malinowski. Pan Dowmunt 

w tym czasie w przystępie gniewu i 

oburzenia odwołał przedstawienie. 

Trwało to kilka sekund. Ze strony 

orkiestry byla to tylko próba, (gdyż 

migdy orkiestra nie uczyniłaby tego 

na serjo), która niejednokrotnie poro- 

zumiewzła się z chóremi poszczegól: 

nemi artystami, i nigdy niepowinna 

była dojść do «uszu publiczności. 

Przeto winę tego skandalu powinien 

iponieść p. Dowmunt, który nie miał 

prawa „tego robić na własną rękę, 

powtóre Dyrekcja o faki drobiazg nie 

powinna była narażać publiczność. 

PsZażnaczyć. jednak neleży, że. p. 
Dowmiuńt swoje fwie' procenta ż brutta 
otrzymuje po pierwszym akcie co- 

dziennie, które wynoszą przy kom: 

plecie tyle co gaża 20-tu muzyków. 
*'wW nadzieji, że Szanowna Publicz- 

ność zechce zrozumieć prawdę, po- 

zostajemy z poważaniem orkiestra 

Teatru Wielkiego; W. Laskowski, B. 

Lacbowski, A. Zienkiewicz, R. Stupel, 

M. Małachowski, Teodor Gorszkow, 

Bronisława Makowska, A. Jadłowkier, 

Stanisław Nelle, M. Rotensztein, M. 

Zamsztejn, S. Piotrowicz, Szunaks, 

D. Zamsztejn, S. Stempkowski, d. 

Brajtman,l Rosiczan, Stupel, Lejtman, 

Salomonoff, Wł. Ostrowski. 

Do Szan. Redakcji „Kurjera Wileńskiego". 

Upraszamy o łaskawe umieszczenie ni 

nlejeėsas pisma na łamach swego pisma: 

„Expresie Wlleńskim* z dnia 22 

kwietnia ukazała się wzmianka, jakoby 

Związek Zawodowy  zecerów żydów skich 

wysłał do Grodna delegatów, celem spraw 

dzenia tam wśrunków pracy I płacy. Dele- 

gaci cl sprawdzili „podobno, że zarobki w 

Grodnie są o 25 — 30 proc. niższe niż w 

Wila e. 
Stwierdzamy nintejszym, Iż cała ta wia- 

domość jest zupełnie nieprawdziwą, a pow 

stała stąd, iż Związek Zecerów Żydowskich 
wysyłał delegatów do Warszawy na ogólno- 

krajowy Zjazd Związków Zawodowych Ży- 
dowskich, celem zorganizowania Centrali 
tych Związków. 

Co się zaś tyczy płac w Grodnie, to — 

' według Informacji zasiągniętych u delegata 

grodzieńskiego — są one o 15 proc. wyższe 

od wileńskich. Wiadomość więc „Expresu 

  
dowlany. 

RKIJERUN 

Stan bezrobocia w po- 
wiecie Święciańskim. 
Jak sią dowiadujemy stan bez- 

robocia w powiecie zwięciańskim po- 

prawia się ku lepszemu, ponieważ 

z ipolecenia Delegatury Rządu p. 
Baranowski. 

Kirownik urzędu pojechał na powiat 

Święciański, gdzie zbadał ogólny 
stan bezrobocia z p. Starostą po 

wyższego powiatu oraz przedstawi- 

cielem wydziału powiatowego i po 

szczegółowem omówieniu spraw bez: 

robocia ewentualnie pomocy dla bez- 

robotnych, jako też rozciągnięcia na 

powyższy powiat ustawy z dnia 

18-VII-1924 r. o zabezpieczaniu na 

wypadek bezrobocia, przyczem zo 
stało stwierdzone: 

1) Że bezrobocie na terenie po" 

wiatu jest dość znaczne; obecnie zaś 

w związku z rozpoczęciem sezonu 

budowlanego, zostanie częściowo 

złagodzone. | 

2) że z pośród pozostających bez- 

robotnych jest dość znaczny odsetek 

pracowników umysłowych, możności ; 

zaś ich zatrudnienia na razie zupel-; 

nie brak, wobec czego koniecznym | 

by było wyjednanie odnośnych kre 
dytów z Ministerstwa Pracy i Opieki . 
celem przyjścia z pomocą doraźną. j 

3) rozciągnięcia ustawy z dnia) 

18 VII-24 r. o zabezpieczeniu na wy- | 

padek bezrobocia i to w jak naj- 

krótszym czasie jest nader pożądane, 

a to ze względu na graniczne poło" 

żenie powiatu oraz zastosowanie u- 

stawy względem tych bezrobotnych, 
których nie zatrudni przemysł bu- 

  

4) W razie przekszania przez Za; 

rząd Obwodowy Funduszu Bezrobo- 

cia w Wilnie wykonania czynności, 

przewidzianych w ustawie wydziałowi ' 

powiatowemu; wydział ze swej strony ' 

wszelkie nałożone czynności podej: 
muje się wykonywać. 

5) Celem ściślejszego prowadze- 
nią ewidencji bezrobotnych oraz re- 

gulowanie miejscowych wyników pra- 

cy ma wydział powiatowy zorganizo” 

wać Biuro Pośrednictwa pracy (wye 

czerpujące wskazówki, informacje, 

oraz. wzory druków, zostały doręczo- 

ne) i nawiązać kontakt z P. Ц, Р. P. 
w Wilnie. (1) 

Teatr Wielki   
Wileńskiego" o niższych płacach w Grod- 

nie jest tylko „pobożnym „życzeniem jego 

redaktora, który jest równocześnie współ" 

właścicielem drukarni, czem też tłumaczą 

się częste wycieczki tego pisma przeciw 

Związkom Zawodowym  Drukarzy. 
Związek Zawedowy Klasowy 

Robotników Drukarskich w Wilnie. ; 

Teatr Polski | 

Dziś poraz 2-gi 

sc MINNESOCIE 

„Tajemniczy Dżems* | 
sztuka Miranda. 

Początek o g. 8-ej w. | 

  

W niedzielę 26 kwietnia 

Występ warszawskiego Teatru imie- 

nia Fredry w sztuce Wirkiewicza 

„Jan, Maciej, Karol Wótiekiica” 
I iai nai aki   

  

Dziš poraz ostatni 

"PAJACE 
opera w 2 akt. Leoncavallo 

r „DON JUAN" 
balet pantomina, w 5 ciu obrazach 

+ muzyka Glicka. 
— 

Występ Wiktorji Kaweckiej 
Jutro premjera 

„Modelka 
operetka Suppe 

  

  за т 

Dr. D Olsejko 
Choroby uszu, gardia I nosa 

Jagiellońska Nr. 9, m. 3. 

Przyjmuje od 9—10 rano. 

W leczńicy Litewskiej (Wileńska 28) 

od godz. 1—3 po poł.   

Teatr i muzyka. 
Teatr Polski. „Tajemniczy Dżems*— 

sensacyjna sztuka Miranda weszła wczo- 
raj na repertuar Teatru Polskiego. Publicz- 
ność z zapartym oddechem słucha nad- 
zwyczajnych wydarzeń Dżemsń, Oraz za 
bawnych sztuczek Dicka, doskonale inter- 
pretowanych przez pp. Godlewskiego i 
Wyrwicza. Sztuka chwilami śmieszy, chwi- 
lami wzrusza do głębi, to też powinna 
mieć długrtrwałe powodzenie. 

Dxiś i jutro „Tajemniczy Dżems', 
Gościnna warszawskiego Teatru 

im. Fredry. Na zaproszenie dyrekcji Te- 
atrów, w nisdzielę rozpoczyna krotkotrwa- 
łą gościnę na naszej scenie ansambl Teat- 
ru im. Fredry w Warszawie, pod dyrekcją 
Jana Pawłowskiego. Teatr ten wystawi u 
nas rewelacyjną sztukę Witkiewicza „Jan, 
Maciej Karol Wścieklica”. Pierwsza rapre- 
zentacja tej sztuki wyznaczona na niedzielę. 

Z opery. Dziś po raz ostatni w sezo 
nie grane będą „Pajsce* Leoncavalło z pp. 
Krużanką, Krugłowskim, Perkowiczem i 
Popielem w rolach głównych, prz:dstawie- 
nie dopełni balet „Don Juan'—muz. Glucka, 
w wykonaniu neszego kWotnego zespołu 
bzletowego z pp. Sławińską, Matuszewską, 
Balravėkim i režysėrem Cieplinskim na 
czėle. 

„Halka'—jako popołudniówka. W 
niedzielę o g 4€j pp. grana będzie opera 
narodowa „Hałka*—Moniuszki. Ceny zni- 
żone. 

— Jutrzejsza premjera „Modeiki** 
Suppe. Wiktorja Kawecka jutro wystąpi 
w nieznanej Wilnu swej znakomitej kr<acji, 
a mianowicle jako „Modelka“—Suppe. Re- 
žyserja opsreik! nader troskliwie przygoto- 
wuje tę nowość o przepięknej melodyjnej 
muzyce i przebawńem libretto. Popisowe 
role mają w „Modaloe“ pp. Dowmunt, Sem- 
poliński, Marjański, Kozłowska, Dowmun- 
towa i Inni; zespół baletowy będzie repre- 
zeatowany również w całel okazałości. 

— Oryginalna nowość na scenie 
Teatru Wielkiego w Wilnie. Fantazja dra- 
matyczna p. Kawalca Romualda, p. tyt. 
„Koniec świata” osnuta na tle niepokojące- 
go niestannie ludzkość problematu zagro- 
żenia złemi przez kometę (tym razem ko- 
metę Orklsza), wzbudziła w mieście tak 
wielkie zalnteresowanie, że znaczna część 
biletów na premjerę (w dniu 4 maja) zo: 
stała już rozkupioena w dniu wczorajszym 
| jutro rozpocznie się przedsprzedaż bile= 
tów (w Księgarni Stowarzyszenia Naucz. 
Pol.) na przedstawienie drugie, które odbę- 
dzie się w dniu 6 maja b r. Na premierze 
będzie demonstrowana (na posiedzeniu 
Najwyższej Rady Naukowej głobu ziem- 
skiego) elektryczna księga protokołów, po- 
mysłu autora. 

      

  

RUCH WYDAWNICZY. 

— Świąteczny numer „Rakiety''. 
Ukazał się świąteczny numer „Rakiety” 
pod redakcją Andrzeja Własta. Na bogatą 
treść tego numeru składają się nowele, fel-- 
jetony i poezje Zdzisława Kles:czyńskiego, 
Wł. Jastrzębca Zalewskiego, Br. Iwanow- 
skiego, W. Popławskiego, Szer-Szenia, W. 
Raorta, T. Stacha, J. Zaruby, A. Niovilli 
1 innych. ' 

Mustracja wielobarwne St Dobrzyń- 
skiego, J. Zaruby oraz czołowych malarzy 
zag:anicznych, jak zwykle w „Rakiecie* — 
stojąćć na prawdziwie europejskim pozio- 
mie. Numer świąteczny, który zawiera nad- 
to zwykłe działy: mody — „To e0 najważ- 
niejsze*, humoru — „Przez dziurkę od klu- 
cza”, teatru—„Kinkiety*, a także wywiad 
z p. Leokadją Pancewiczówną i p. Jerzym 
Leszczyńskim, urozmaicają odpowiedzi czy- 
telników „Rakiety” na ogloszoną ankietę 
„Czy pocałunek jest zdradą”. 

TO OZI   

"Nie wzmagaj drożyzny! 

Nie szastaj „groszami“! 

Szanuj złotego! 

Ta nie dawna „złotówka*| 

To półtrzeciej „złotówki”! 

  

< р — 

KNO- „HELIOS“ | We podutiw « Zakazana milošė "rai sijų Džo hiennia o” 
uł. Wileńska 38. Dramat erotyczny w 5 akt. z udziałem Katlheen Williany I Roberta Wazwien. 

KNo. POLONIA | Dziś 2-ga i ostatnia serja uo Vv a dis 4 ||xo STELLA 

Miekiewicza 22. Dyr. Slepjan słynnego obrazu у BE @ ul. Wielka 30 

podług powieści H. Sienkiewicza 

zE. Janningsem w roli Nerona 

  

i 

    

  

   
   

     

palone w brylach budowlane i 
na mączkę nawozowe 

polecają: 

Stowackiego Nr. 10. 

Potężna rewja с 

WAPNO 

lakłaty Przemysłowe „Chęciny, S-ka ke. 
stacja „Chęciny', z. Kieleckiej. 

AGENTURA NA ZIEMIĘ WILEŃSKĄ 

Stanisław Giebułtowski, Wilno, 

yrkowal 
Zmierzch šwlata 

    

       
      
    

mielonej | 

chodzącyc 

Warunki najbardziej 

Klasyczne wyścig! kwadryg! 
nące pochodniel Męczeństwo pierwszych chrześcjani 

pogan! 

Zatwierdzone przez Ministerjum Spraw Wewnętrznych 

BIURO REKLAMOWE 

Stefana Grabowskiego 
w Wilnie, ul. Mickiewicza róg Garbarskiej Ne 1, tel. 82 

PRZYJMUJE ogłoszenia do wszystkich bez wyjątku pism, wy: 

      

h w Wilnie i w cąłej Rzplitej Polskiej. 

dogodne. 

  

   

Gromady Iwów na ekranie cyrkowej! Żywe pło= 

  

Walka Urzusa z turem! 

| . Fabryka 
prosperująca od 3.ch lat 
bez parowych kotłów ze 
stałą klijentelą poszukuje 
mieszkania z 3 ch pokoi 
I kuchni w obrębie m. 
Wilna. Il. Posiadając 
8 morgów gruntu też pod 
Wilnem, odpowiedn. pod 
ogród warzywny przyj: 
mę wspólnika od zarsz 
z kapitałem odpowiedn. 
do zabudowśnia, zagos- 
podarowania | prowa- 
dzenia parceii i fabryki. 

Wiino, ul. Żeligowskiego 1 

Wykonuje wszelkie roboty drukarskie 

i Introligatorskie szybko I dokładnie 

Czasopisma, 

Ne 91 (243) | 

RADIJO 

Piogram koncertów stacji radjo- 
fonicznej P.T. R. Warszawa. 

Fala 385 mir. 

(slyszane w calej Polsce). 

Czwartek, 23.IV. Koncert zespołu or 
kiestral. P. T. R. Okier. A: Adanusa. 

1) „Ar'ezjanka“—Bizet. Sulta I część 
2) Śplew solowy — W. * Wermińska — 
op. warszawsk. 
3) „Taniec węgierski" —-Brąhms. 

Komunikat PAT. 
Biuletyn metereo'ogiczny. 
Koncerty trwają od godz. 18 do 19. 

art. 

Bieliznę 
Trykotaże 
Rękawiczki 
Krawaty 

Ostatni wyraz mody! 

Jan Wokulski į š-ha 
Wielka 9 tel. 182, 

38 GR SAD CZA BER WAB BU SIAK ES VKI S IE 

  

į 
! 

| Rozmaitości. 
Tresura kury. 

Profesor Cleparede w Paryżu dowiódł 
na interesujących przykładzie do jakich 
zdumiewających wyników dojść można 
przez umiejęiną tresurę niektórych zwie- 
rząt. Aby pokazać swym słuchaczom, że 
niektóre zwierzęta nabierają szybko nowe 
zwyczaje pod wpływem tresury, przyuczył 
przyrodnik kurę spożywać zlarno tylko 
wtedy, o ile ono podane zostało na czer- 
wonym paplarze. Podawane jej pożywienie 
na papierach innych kolorów kura zupeł- 
nie jeść nie chciała. 

    

Giełda warszawska 

z d. 22—IV 25 r. Giełda pieniężna 
sprzedaż kupno 

Belgja 26,26 26,33 26,20 
Dolary 5,181/2 5,20 5,17 
Holandja 207,80 208,30 207,30 
Londyn 24,933/4 25,00 24,87 
Nowy York — jak gotówka. 
Paryž 27,20 27,27 27,13 
Praga 15,441/2 15,48 15,41 
Wiedeń 73,18 73,36 73,00 
Włochy 21,35 21,40 21,50 
Szwajcarja 100,65 100,30 100,40 
Stockholm 140,10 140,45 139,75 
Kopenhaga 96,05 96,30 95,80 
Funty ang.  24861/4 24,921/2 24,81 
Franki fr. 27,311/2 27,38 27,25 
8 proc. Pož. konwers. 78 
Pož. kolej. 90—89 —90 
Pożyczka zł. 82 
Poż. dolar. _ 58—60—59 
41/30/0 listy z. T. Kred. Z. przedw. 25,25—24,75 
50/0 listy z. warsz. przedw. 19,1/2 — 19,40 
41/2 0 warsz. przedwoj. — 19,23 
6,/0 obligacje Warszawy z 17 r.  6.60—6,50 

| PRORACAPEG CAD   

Redaktor Józef Batorowicz. 

BETA SSE STT ETO TA 

Dr. W. Legiejko 
Choroby wewnętrzne. Spec. płuc i żo- 
łądka. Przyjmuje od 9—11, 61/a—7!/a wiecz: 

Ut Ad Mickiewicza 21, m. 1.   

  

" Kusicielka | angas os aus aaa a ож е HA 
Polska drukarnia nakładowa 

„LUX“ 
Telefon 203. 

Księgi rachunkowe, 

Książki, broszury, 

Tabele, bilety, plakaty 

Druki kolorowe i ilustracyjne 

Światłodruki. 

  Oferty do biura ogłoszeń 
S$ Jutana, ul. Niemiecka 
4, pod kapitał 5.00 zł. 

3—1 

legitymację, 
Zgub. Nr. 4681, wy- 
daną w 1020 roku przez 

  

znanych 
tretyzmie, przymiocie, chorobach skórn. i nerwow. 

Otwarty od 11 maja do 20 września ЕВЕ 
Lėžka angielskie, krzesla, szafy, sto- 
ly, garnitury salonowe, otomany, ma- 

terace i t, d. poleca 

DH Waciaw Molodecki | 
Wilno, ui. Wilefiska 8. 

własne warsztaty: tapicerski i stolarski, 
pod osobistym fachowem kierownictwem.         

        

     

(kt Polska Lfaja Państwowa 
Losy do I-ej klasy już nadeszły 

Główna wygrana 350.000 zł. 

"Bilety do nabycia u kolektora 

K. GORZUCHOWSKIEGO 
Zamkowa 9. 

Wydawca w imienin wzpółwiaściciali Józał Batorewisz, 

Cena LOŚW całego 32 zł. — Ма 8 zł. 
в 

  

Kup5ZIOZSMJo( Starost. pow. Girodzień- 

PiUJSIMY OF OP śe skiego w Grodnie na im, 

| usj uodny .B Gz ой вр Kenstantego  Grzycluka, 

| SZDIMOLYNHI 

  Ceny mieszkań i utrzymania zniżone. Informacje I 
prospekty wysyła Zarząd Solca, poczta Solec-Zdrój. 

ZAKŁAD WÓD 
MINERALNYCH i 
KĄPIELI błotnych 

ze swej skuteczności w renmatyzmie, ar- 

    zamieszkałego w Wilnie 
przy ul. Tartaki 19, m. 3. 

Potrzebni chlopcy 
do sprzedaży gazet na 
ulicach. Zgłaszać się do 
Administracji „Kurjers ' 
Wileńskiego" od godz. 

10 do 14 ppoł. 

-Кави op ajzpdzsąy '0bau 
-uhłd napnd oBauzosizpm 

„ANUTULNACHO" 
Pimzs | epqudny Azuid ya;ed 
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    krawiec damski 

fd. KORSAK 
ul. Kaiwaryjska 7 —16 
Specjalność : KOSTJUMY 

i PŁASZCZE. 
Od 1 stycznia obstalunki 
są przyjmowane ze zniż- 

ką do 50 proc. 

Rrawtowa 2 Warszawy 
w prywatnem mieszkaniu 
przyjmuje szycie suklen, 
okryć, kostjumów oraz 
wszelkie przeróbki. Ceny 
niskie. Ul. Gaona (d. Il-a 

Szklana) X 12, m. 4 
M. Lewandowska. 

Druk, „Lux“, Żeligowskiego 1,


